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Para sua estreia como estilista de roupas femininas da Gucci, cinco anos atrás, Frida Giannini 
escolheu estampas florais dos arquivos da grife italiana como ponto de partida. Os primeiros 
desenhos de Giannini - repudiando a sensualidade exagerada do antecessor, Tom Ford - 
ganharam notas baixas dos críticos de moda. A revista setorial "Women's Wear Daily" 
descreveu assim o desfile de Giannini em 2006: "Não é aqui que as tendências começam". 
 
Os críticos que se danem. A coleção foi um sucesso comercial. 
 
A moda antiga está em voga e a Gucci tem aproveitado sua tradição. Entre seus novos 
produtos está a bolsa New Bamboo - vendida por 1.300 euros (US$ 1.700), é uma versão 
atualizada de uma bolsa de 1947 com uma alça de bambu, criada porque o material flexível 
era o disponível durante o racionamento da guerra. Numa regata recente na Riviera Francesa, 
a Gucci lançou uma lancha de 590.000 euros projetada por Giannini, para celebrar os anos "do 
jet set e da dolce vita" da Gucci, diz o diretor-presidente da grife, Patrizio di Marco. 
 
"Todas as marcas do mundo, especialmente neste setor, têm falado em tradição - mesmo 
quando não há tradição, não há história", diz Di Marco. "As pessoas querem é substância." 
 
A Gucci vai abrir a Semana da Moda de Milão com um desfile que promete "sedução 
sofisticada". Desde 2001, a grife é parte do grupo francês de varejo e produtos de luxo PPR 
SA, que também é dono das grifes Bottega Veneta, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen. 
 
A atual tendência de moda retrô tem origem, pelo menos em parte, na crise econômica. Ela 
fez com que as pessoas desejassem produtos com autenticidade e história, para ter certeza de 
que terão um valor duradouro. 
 
As grifes passaram a divulgar a tradição de know-how e bom gosto em seus produtos. A 
fabricante de ternos Ermenegildo Zegna comemorou cem anos no meio do ano relançando um 
tecido cinza-carvão que a grife produzia em 1910. Uma edição recente da revista "Vogue" 
elogiou grifes europeias e americanas existentes desde o século XVIII, como a Brooks Brothers 
(1818) e a Tiffany & Co. (1837). 
 
As alegações de autenticidade às vezes levantam suspeita. Em maio, a Autoridade de Padrões 
de Publicidade do Reino Unido proibiu um anúncio da grife francesa de luxo Louis Vuitton que 
exibia uma artesã costurando à mão a alça de uma bolsa. A agência alegou que as pessoas 
podiam ser enganadas ao pensar que os produtos da Vuitton são feitos à mão, quando na 
verdade a grife também usa máquinas. 
 
A Gucci, que está perto de completar 90 anos, tem uma pequena vantagem nessa tendência, 
dizem especialistas. "A Gucci pode aproveitar a cultura que desenvolveu desde 1920 com 
bolsas e sapatos, e os segredos da manufatura da Toscana, que ela ainda usa", diz o consultor 
de produtos de luxo Armando Branchini. 
 
A Gucci já se reinventou várias vezes desde sua fundação em Florença, em 1921, por Guccio 
Gucci. A grife italiana criou um negócio lucrativo vestindo famosos e a realeza com seus 
elegantes mocassins e bolsas. Mas a grife entrou em declínio nos anos 80 com a abundância 
crescente de falsificações e contratos de licenciamento que a afastaram de suas origens. 
 
Quando Ford chegou à Gucci, nos anos 90, o estilista texano dissociou a grife dessa imagem, 
dando a ela um novo visual provocante. Seus vestidos tubinho e as peças reveladoras deram 
partida a uma nova era da moda, mais preocupada com o formato do corpo. 
 
Após a saída de Ford, em 2005, Frida Giannini o substituiu e mergulhou nos arquivos da grife. 
O primeiro sucesso dela foi a coleção "Flora" de bolsas coloridas inspiradas por um cachecol 
dos anos 60 criado para Grace Kelly (e que a mãe de Giannini tinha). Foi um sucesso 



instantâneo com as mulheres que buscavam algo menos provocante que os estilos de Ford, e 
Giannini expandiu o tema para outros acessórios, como sapatilhas. 
 
Mas as prataleiras da Gucci não refletiam a volta dos estilos clássicos da grife. Em vez disso, 
os visitantes das lojas da Gucci - que geram 70% de suas vendas - encontravam produtos 
fáceis de vender com o logotipo da marca, como as bolsas estampadas com o monograma 
"GG". Esses produtos mais baratos, conhecidos como "aspiracionais", serviam para conquistar 
pessoas que não podiam consumir produtos de luxo mas queriam símbolos de status. 
 
Os produtos menos caros impulsionaram as vendas por anos, mas não tanto como se 
esperava. Até 2011, a Gucci pretendia dobrar o faturamento de 2004, para 3 bilhões de euros. 
Mas o faturamento do ano passado foi de apenas 2,27 bilhões de euros. 
 
O problema, diz Di Marco, é que as criações de Giannini ficaram perdidas em meio aos 
produtos baratos. E os produtos aspiracionais - dos estampados com o "GG" da Gucci aos com 
o "LV" da Vuitton e às bolsas de náilon com o logo preto da Prada - corroem um pouco a aura 
de exclusividade dessas grifes. 
 
"O resultado disso é que você fica com algo que não reflete o concebido originalmente", diz 
ele. 
 
Durante o 
 
período de queda do consumo na crise, o consumo aspiracional caiu fortemente, e a Gucci foi 
mais prejudicada por isso que concorrentes como a Louis Vuitton, filial da LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, e a Hermès SA. Por isso, quando Di Marco entrou na empresa, no 
início do ano passado, sua primeira medida foi elevar a grife do recente barateamento de sua 
imagem. 
 
"A Gucci estava ficando muito massificada, muito comercial, com preços muito baixos", diz Di 
Marco. 
 
Di Marco já trabalhou em marcas de luxo como Louis Vuitton, Hermès e Bottega Veneta. 
 
Na Gucci, ele começou a dar ao pessoal de compras das lojas instruções detalhadas sobre o 
que escolher para as butiques. Ele enfatizou menos as bolsas de lona, como uma pequena de 
alcinha vendida a 310 euros, que antes eram o item exibido mais proeminentemente, perto da 
entrada. 
 
O espaço nobre agora vai para os novos produtos inspirados em estilos retrô da Gucci, como a 
bolsa New Bamboo e um arsenal de novas bolsas "clássicas" parecidas com ela. A linha Gucci 
Diamante tem lonas amarronzadas dos anos 30, quando faltou couro no mercado, e que eram 
vendidas antes das famosas bolsas com a marca "GG". A bolsa de couro New Jackie é 
inspirada numa que ficou famosa nos ombros de Jackie Onassis. Com essas novas linhas de 
produtos, Di Marco reduziu a porcentagem de bolsas de lona de 36% do total em 2009 para 
33% atualmente, e passou a usar o logotipo em 50%, e não mais 60%, dos produtos. 
 
Di Marco defende que Giannini continue usando os arquivos da grife para se inspirar. "Alguns 
estilistas dizem: 'Os arquivos são velhos e eu sei fazer melhor'", diz Di Marco. "Essa atitude é a 
mais pretensiosa possível. Esta empresa é feita de ícones." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 set. 2010, Empresas, p. B4. 


